Stichting De Regenboog
Traditiegetrouw ontvangen onze donateurs en
vrienden van stichting De Regenboog een
nieuwsbrief. Daarin praten we u bij over het werk
in de Family Type Children Homes (FTCH) in
Oekraïne. Dit keer krijgen we een bijzonder kijkje
in de keuken door het verhaal dat Susanna Bako
vertelde aan Janneke Boer- van den Beukel.
Susanna vertelt over het reilen en zeilen van de
tien FTCH’s waar stichting Samuel veel hulp aan
biedt. Susanna is een ervaren medewerkster van
onze zusterpartner Samuel. We laten haar aan
het woord in deze nieuwsbrief.
De zomer van 2018 was vol van activiteiten voor
de ouders en kinderen van de FTCH’s. Er waren
excursies georganiseerd naar de Karpatische
bergen, er was een avontuurlijke ontmoeting met
motorrijders uit Hongarije en een uitstapje naar
de dierentuin in Nyíregyháza. Verder werden er
trainingen gehouden voor de ouders en was er
kinderkamp.
Training voor de ouders
De ouders van de FTCH’s worden door de
overheid verplicht om eens in de twee jaar een
training te volgen, om hun status als pleegouder
te mogen verlengen voor 2 jaar. Deze verplichte
programma’s worden in het Oekraïens gegeven
door medewerkers van het staatsbureau voor
familie-, kinder- en jeugdbescherming.
Stichting Samuel heeft een tolk verzorgd voor de
ouders, die vooral Hongaars spreken, om ervoor
te zorgen dat de ouders en de professionals
elkaar beter begrijpen.
Voorafgaand aan de training hadden de ouders
huiswerk gekregen: ieder ouderpaar had vooraf
een onderwerp toegewezen gekregen dat zij
moesten voorbereiden en presenteren aan de
andere ouders. Daarna gingen zij hierover met
elkaar in gesprek.

Ouders bijeen voor training
en uitwisselen van ervaringen

Voorbeelden van deze onderwerpen waren:
 De relatie tussen biologische en
pleegkinderen in een gezin
 Puberteit en seksuele voorlichting aan
jongeren
 Hoe kunnen ouders hun kinderen
voorbereiden op het leven nadat ze 18
zijn geworden? (in Oekraïne vervalt dan
de staatssteun voor deze kinderen).
Daarnaast heeft elk gezin een korte introductie
van hun familie verzorgd door middel van een
tekening, presentatie of video.
Voor de ouders zijn deze trainingen zeer
waardevol. Het is voor hen heel fijn dat de
training in het Hongaars is. Ze kunnen hun
gedachten en gevoelens beter uiten dan in het
Oekraïens en de tolk helpt hen daarbij. Bij de
trainingen komen alle ouders samen en zij voelen
zich prettig bij elkaar. Zij kennen elkaar al jaren en
herkennen elkaars zorgen en problemen. Het is
fijn die te kunnen delen.
In het programma is ook ruimte om samen te
ontspannen, met elkaar te eten en te praten. Alle
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families zijn samen, maar voor de kinderen werd
een apart programma georganiseerd waarin zij
konden zwemmen, Bijbelles kregen en spelletjes
deden.

nog kunnen zij het hoofd maar net boven water
houden.

De ouders van de FTCH’s delen ook een aantal
zorgen. Naarmate de kinderen ouder worden,
wordt het steeds lastiger om goed
vervolgonderwijs te kunnen volgen. Om in
Oekraïne te kunnen studeren, moeten de
kinderen een extern, onafhankelijk staatsexamen
doen wat vrijwel niet te halen is. De staat stelt
eisen aan de taal en kennis van de kinderen die
niet aansluit bij het voortgezet onderwijs dat de
kinderen gehad hebben. Veel kinderen willen
daarom liever in het buitenland, vooral in
Hongarije, studeren. Dat is financieel lastig: zodra
de jongeren 18 geworden zijn en niet in Oekraïne
studeren, betaalt de staat niet meer mee aan hun
opleiding.

Alle FTCH gezinnen bij de motorrit die jaarlijks gehouden
wordt voor de FTCH’s

Een andere zorg is dat de staatstoelage die
ouders ontvangen voor hun werk als FTCH-ouder,
niet meestijgt met de inflatie die in de afgelopen
jaren enorm hoog geweest is. Dit betekent dat zij
er hun kosten niet meer mee kunnen betalen en
dat zij erg hard moeten werken, om extra
inkomen te krijgen om hun gezin te
onderhouden. De ouders in Tiszabökény hebben
bijvoorbeeld een tuinbouwkas waarin zij
chrysanten kweken en die verkopen, maar dan

Kamp voor de kinderen
Voor de kinderen van de FTCH’s is een kamp van
4 dagen georganiseerd. Het thema hiervan was
de Bijbelse profeet “Jona”. Elke dag werd
begonnen met aanbidding, zingen en praise.
Daarna kregen de kinderen Bijbellessen over Jona
en discussieerden ze hierover in groepjes. In de
middag werden er allerlei spellen gedaan. Aan het
einde van de dag werd er samen gegeten,
gezongen en film gekeken.
Het zomerkamp is erg belangrijk om meerdere
redenen. De kinderen zijn op het kamp zonder
hun ouders, voor de ouders betekent dit een
zeldzaam moment van rust in hun doorgaans
hectische leven (in een FTCH mogen 10 kinderen
verblijven).

Daarnaast leert iedereen elkaar op een kamp
beter kennen. Stichting Samuel zorgt voor
mensen waar de kinderen mee kunnen praten
over de zorgen die ze hebben. Bovendien leren de
kinderen over God die hen kan genezen.
De tieners hebben met elkaar geleerd over
seksualiteit in de huidige wereld en daarnaast
over verslaving. De kleinere kinderen hebben
Bijbellessen gevolgd.
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Voor de kinderen is het heel fijn om samen te zijn
met andere kinderen uit een FTCH. Zij voelen zich
in hun eigen omgeving vaak anders dan anderen,
maar op het kamp zijn ze met allemaal kinderen
net als hen. Eén van de kinderen verwoordde het
als volgt: “Normale kinderen begrijpen ons niet.
Hier zijn wij allemaal hetzelfde: we hebben
dezelfde achtergrond, dezelfde problemen,
hetzelfde verleden.”

Bestuurslid Frank Koen bewondert de bakkerij-activiteiten
in FTCH Beregszász

Met nieuwe schooltassen op pad,
met dank aan de Református kerk

Microkredieten
Een aantal gezinnen maakt gebruik van een lening
volgens de principes van een microkrediet: zij
ontvangen een lening voor een ondernemersdoel
en betalen deze lening met een lage rente terug
aan de stichting. Op deze manier worden zij in
staat gesteld extra inkomsten te genereren. De
ouders zijn erg blij met deze mogelijkheid, omdat
zij anders niet in staat zijn deze kleine
ondernemingen op te starten. Daarnaast is het
erg goed voor de kinderen, omdat zij leren over
werk, bijvoorbeeld kassenbouw of een
boerenbedrijf, en leren dat het nodig is om te
werken om geld te verdienen. In een land waar
het communisme lange tijd het denken bepaald
heeft, is dit een belangrijke verandering van
denken.

De jeugdgroep uit Maassluis die Oekraïne een
aantal jaar geleden bezocht heeft, heeft daarbij
ook twee microkredieten gesponsord. De familie
in Feketepatak heeft met deze lening een tractor
aangeschaft en een kas gebouwd, waarmee zij nu
in hun eigen onderhoud voorzien. De familie in
Beregszász heeft geïnvesteerd in
bakkersgereedschap: een grote oven en
gereedschap om taarten te maken en te
versieren. Moeder Marika verzorgt, samen met
een aantal van de kinderen, taarten op bestelling
voor verjaardagen, bruiloften en dergelijke. In dit
bedrijf vanuit huis kunnen ook een aantal van hun
kinderen met forse beperkingen meehelpen. Dit
betekent een mooie combinatie van extra
inkomsten en een zinvolle dag invulling voor de
kinderen die niet in staat zijn om onderwijs te
volgen of te werken.
Verantwoording over 2017
Dankzij uw financiële steun konden onze
werkzaamheden in het afgelopen jaar
gecontinueerd worden.
In 2017 zijn er geen specifieke projecten geweest
welke een extra financiële ondersteuning vanuit
Nederland behoefden. De voornaamste
uitgavenpost was in 2017 dan ook de activiteiten
van onze partner, stichting Samuel ter
ondersteuning van de FTCH’s. Deze bestaan voor
ongeveer 1/3 uit de kosten die voor trainingen,
seminars en kampen gemaakt worden. Het
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overige deel zijn de organisatiekosten die Samuel
heeft. De vaste personeelskosten, in totaal
werken er drie personen, drukken hierin in
toenemende mate op hun begroting.
Mede hierdoor lagen de uitgaven over 2017 265
Euro hoger dan de inkomsten.

Financiële steun
Zoals gebruikelijk willen we u van harte oproepen
dit mooie en belangrijke werk in Oekraïne te
blijven ondersteunen. We danken u voor uw
bijdragen en hopen dat u opnieuw gemotiveerd
bent de FTCH’s, waar zoveel kinderen in een
veilige omgeving aan hun toekomst mogen
werken, financieel te steunen. Bij voorbaat
danken we u alvast voor uw onmisbare hulp.
Uw giften zijn van harte welkom op
IBAN rekening NL36INGB0000182993
T.n.v. Stichting ‘De Regenboog’ te Maassluis.
Nieuwsbrief per mail
Wanneer u de nieuwsbrief in het vervolg via de email wilt ontvangen, stuurt u dan een mailtje met
uw naam en adres naar:
info@stichtingderegenboog.nl
Correspondentieadres:
Diederik Douw
Abel Tasmanplantsoen 8
2253 KA Voorschoten
Tel. 06-52505755
E-Mail: djdouw@hotmail.com
Website: www.stichtingderegenboog.nl

Kristina uit het FTCH in Múnkacs
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